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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .نعم

حمٍد وعلـى على نبینا م و�ارك �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم
 آله وصحبه أجمعین.

 اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن والمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین.
ــا آَتاُهَمــا {: "�ــاب قــول هللا تعــالى: -رحمــه هللا تعــالى–مــام المجــدد قــال اإل ــُه اِلًحا َجَعــَصــَفَلمَّ َال َل

 .]١٩٠[األعراف:اآل�ة  }ُشَرَكاء ِفیَما آَتاُهَما
ه ، ومـا أشـب، �عبـد عمـرو، وعبـد الكعبـةقال ابن حزم: اتفقوا على تحر�م �ل اسٍم ُمعبٍد لغیـر هللا

 ذلك، حاشا عبد المطلب.
ـ -رضـي هللا عنهمـا– وعن ابن عباسٍ  یس، إبلـآدم حملـت، فأتاهمـا  اهافـي اآل�ـة قـال: لمـا تغشَّ

 ".يألجعلن له قرنِ  طیعني أوفقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتُ 
 قرَني.

 ".فیخرج من �طنك فیشقه ،ي أیلأو ألجعلن له قرنَ "
 �طنِك.

طیعــاه، یاه عبــد الحــارث، فأبیــا أن �ُ وألفعلــن وألفعلــن �خوفهمــا، ســمِّ  ،فیشــقه فیخــرج مــن �طنــكِ "
ا ت فأتاهمـثـم حملـ ،طیعـاه، فخـرج میًتـاال مثل قوله، فأبیـا أن �ُ فخرج میًتا، ثم حملت فأتاهما فق

َء ُه ُشـَرَكاَلـ{َجَعـال : -عـزَّ وجـلَّ – الحارث فذلك قوله فذ�ر لهما فأدر�هما حب الولد، فسمیاه عبد
  ] رواه ابن أبي حاتم.١٩٠[األعراف: ِفیَما آَتاُهَما}

 ن في عبادته.عن قتادة قال: شر�اء في طاعته ولم �ك صحیحٍ  وله �سندٍ 
ال  ال: أشـفقا أنقـ ]١٩٠[األعراف: {َلِئْن آَتْیَتَنا َصاِلحًا}في قوله:  عن مجاهدٍ  صحیحٍ  وله �سندٍ 

 �كون إنساًنا، وذ�ر معناه عن الحسن وسعید وغیرهما.
 فیه مسائل:

 األولى: تحر�م �ل اسٍم ُمعبٍد لغیر هللا.
 الثانیة: تفسیر اآل�ة.

رك في  مجرد تسمیٍة لم ُتقصد حقیقتها. الثالثة: أن هذا الشِّ
 الرا�عة: أن هبة هللا للرجل البنت السو�ة من النِّعم.

 الخامسة: ذ�ر السلف الفرق بین الشرك في الطاعة، والشرك في العبادة".
 أصحا�هالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله و 

 ، أما �عد...أجمعین
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الى: "�ـاب قـول هللا تعـ اإلمام الُمجـدد فـي �تـاب التوحیـد، �قـول: -رحمه هللا تعالى–فیقول المؤلف 
الولـد سـواٌء �ـان ذ�ـًرا " ]١٩٠عـراف:[األاآل�ـة  }َفَلمَّا آَتاُهَما َصاِلًحا َجَعَال َلُه ُشَرَكاء ِفیَمـا آَتاُهَمـا{

ْنَیااْلَمـاُل َواْلَبُنـوَن ِز�َنـ{أو أنثى من أعظم ِنعـم هللا  تـاج إلـى والـنِّعم تح ،]٤٦لكهـف:[ا }ُة اْلَحَیـاِة الـدُّ
ِئْن َلــ{هــذا مــاذا �ســتحق؟ �ســتحق العقو�ــة والعــذاب الشــدید فُشــكر، فمــن ُ�قابــل الــنِّعم �كفرهــا �الشــرك 

 .]٧هیم:[إبرا }َشَكْرُتْم َألَِز�َدنَُّكْم َوَلِئْن َ�َفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِدیدٌ 
الهمـا مـن سواًء �انت الولد وهي من أعظم النِّعم، الذ�ر واألنثى � -جلَّ وعال– فهذه النِّعم من هللا

 و�ن �ان عموم الناس أو غالب النـاس ُ�فضـلون الـذ�ر عـن األنثـى، لكـن مـن -جلَّ وعال–ِنعم هللا 
ُرِزق اإلنـــاث ینظـــر إلـــى مـــن ُحـــِرم الجمیـــع، فیعـــرف قـــدر نعمـــة هللا علیـــه، و�ـــم مـــن بنـــٍت جـــاءت 

ى أهلها، و�م من شیٍخ وعجوز عاشا في بیت بنتهمـا نعـرف مـن هـذا أمثلـة، لـیس لهـم �البر�ات عل
یوعاشا عندها عیشًة هن ،إال هذه البنت م مـنهم هم من البنات وأنفتهیة، فاإلنسان طر�قة العرب وتأذِّ

 وخوفهم من العار �سببهن هذا شيء، لكنه لیس من اإلسالم في شيء.
رت بوالدة أحٍد من أقار�ها ما  -رضي هللا عنها–ة المقصود أنه �أتي صالًحا، وعائش  :سـألهتإذا ُ�شِّ

 غیر سوي؟   أم أنثى، تسأل سوي أم ذ�ر 
ن تكـون فـي الـدنیا أا، والصالحیة أعم مـن �عني سو��  ]١٩٠[األعراف:اآل�ة  }َفَلمَّا آَتاُهَما َصاِلًحا{

فــي أمــور الــدنیا أو فــي البــدن  أو مــا �عــم اآلخــرة أ�ًضــا، لكــن هــذا الوقــت وقــت اإلتیــان الصــالحیة
 �الذات أقرب منها إلى الصالحیة في الجملة، لكن اللفظ �حتمل.

أو  ]١٩٠األعـراف:[اآل�ة  }َفَلمَّا آَتاُهَما َصاِلًحا َجَعالَ {سواٌء �ان وقت اإلتیان �ما �قتضیه الشـرط 
النعمـة فـي صـالح ما یتعقب ذلك من صالٍح في الدین �ـأتي الولـد الصـالح لوالد�ـه، ثـم تكـون هـذه 

الولــد ُتقابــل �المعاصــي، وتر�یــة الولــد علــى مــا ُینــاقض هــذا الصــالح أو یــنقض هــذا الصــالح؛ ألن 
ن لـه �ـل مـا �حتـاج �مـا فـي ذلـك مـا فیـه  �عض الناس مـن شـفقته علـى مـا یـزعم علـى ولـده أن یـؤمِّ

مـره، فـي ُمقتبـل ع امسـتقیمً  وشـاّ�ا اضرره، �ثیر من األمور التي تؤمَّن لـألوالد �صـیر المنبـت حسـنً 
علــى الصــلوات، ولــیس لــه رفقــاء ســوء، ثــم �كــون الوالــد ســبًبا فــي  اوفــي حلقــات التحفــیظ، ومحافًظــ

  ضیاعه، �ما یؤمنه له من مالذ الدنیا وشهواتها.
فُشكر النعمة أن تحرص على سقي هذا الغرس الطیـب �مـا یز�ـده، والولـد الصـالح نفعـه ظـاهر فـي 

 منهـا »َالثَ  ِمـْن َثـإَذا َماَت اِإلْنَسـاُن اْنَقَطـَع َعَمُلـُه إالَّ «دیث الصحیح حیاتك و�عد مماتك، وفي الح
بـل  نـاس �كثـرة،غیر الصالح ما ینفعك في شـيء، واألمثلـة فـي بیـوت ال »َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َیْدُعو َلهُ «

      على أهله.     اوعذا�ً  �كون شقاءً 
ُوِجد في بیئة مـا بـذلت أي سـبب لصـالحه، وتعجبـون حینمـا  ولد صالح »َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َیْدُعو َلهُ «

�كــون ُمعلــم قــد�م �قــول بلســانه ونحــن نســمع �قــول: �هللا مــا در�ــت أنــه �قــي �حفــظ القــرآن إال وهــم 
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، مثـل هـذا مـاذا �جنـي مـن هـذا اووجد اثنین من أوالده ُحفاًظـ ،ُینادون في الحفل، ُینادون في الحفل
 اإلهمال؟ 
بِّ اْرَحْمُهَمـا َ�َمـا َر�ََّیـاِني َصـِغیًرا{�قـول:  -الجلَّ وعـ–ألن هللا  الكـاف �ـاف  ]٢٤:[اإلسـراء }َوُقـْل رَّ

 ترجو؟ لكن فضل هللا واسع. ماذا اتعلیل، �عني إذا ما ر�یته صغیرً 
 عالم ُتجازى؟  فلكن یبقى أن المسألة فیها نظر إذا تر�ى الولد من غیرك وال بذلت أي سبب 

أبـو محمـد "قـال ابـن حـزم"  ]١٩٠[األعـراف: }اِلًحا َجَعـَال َلـُه ُشـَرَكاء ِفیَمـا آَتاُهَمـاَفَلمَّا آَتاُهَما َصـ{
فـــي األصـــل فـــي  ،علـــي بـــن حـــزم األندلســـي اإلمـــام المشـــهور علـــى خلـــٍل �بیـــر عنـــده فـــي األصـــول

 العقائد.
، كعبـةد ال، وعبـ، �عبـد عمـروٍ ٍد لغیـر هللاتفقوا على تحر�م �ـل اسـٍم ُمعّبـقال ابن حزم الظاهري: "

 االتفاق على تحر�م �ل اسٍم ُمعبَّد لغیر هللا." وما أشبه ذلك
 �عنـي: لـم" حاشـا عبـد المطلـب"�عني غیر حرام �جوز؟ ما معنـى االسـتثناء؟ " حاشا عبد المطلب"

 ؟التحر�م هو المعروف عند عامة أهل العلمأم یتفقوا علیه، 
ي أنـا النبـ«: -علیه الصـالة والسـالم–له فیه قول: أنه لیس �حرام، و�ستدل من �قول بهذا القول قو 

بن عبـد أنا ا«كیف ینتسب إلى اسٍم ُمحرَّم، لوال أنه جائز ما قـال:  »ال �ذب، أنا ابن عبد المطلب
خبـر عـن اسـم؟ خبـر عـن اسـم أم ألنه غیَّر األسماء، لكن هل هذا الكالم إنشاء تسـمیة  ؛»المطلب

لتغییـر �كـون لشـخٍص حـي ُیـدعى �ـه، أمـا المیـت انتهى وال فائدة في تغییر اسم شخٍص قد مات، ا
  خالص انتهى اسمه.ف

 طالب:........
 المطلب عمه. ،العبود�ة ما هو �المطلب ،ال

 طالب:........
 أخوه األكبر.

 طالب:.......
 ال الكالم عبد، الكالم على عبد المطلب الُمر�َّب.

 طالب:.......
جـاء مـع أخیـه المطلـب مـن  -اسـمه شـیبة-لمطلب هو اشتهر بهذا، هو أصله جاء عبد ا ،للشهرة 

 رتــه الشــمس نوًعــا مــا، فــرآه النــاس مــع المطلــب،المدینــة �ــان عنــد أخوالــه، وجــاء إلــى مكــة وقــد غیَّ 
 ولیســت عبود�ــة عبــادة، عبود�ــة الــرق  ،فقــالوا: عبــد المطلــب، مــا ســموه عبــد هللا، وهــذه عبود�ــة ِرق 

 �عني رقیقه. ،فالن فالن عبد -علیه الصالة والسالم–حتى في عصره 
 المقصود أن عبد المطلب أصل التسمیة أنها عبود�ة رق، ولیست عبود�ة عبادة.
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 ُ�خبر عن جده أن اسمه عبد المطلب، ُ�خبر عـن -علیه الصالة والسالم–األمر الثاني: أن النبي 
نبـي ال أنـا ال«: -علیـه الصـالة والسـالم–اسمه، ولـیس فـي هـذا دلیـل قطًعـا، هـذا الرجـز الـذي قالـه 

 .»كذب، أنا ابن عبد المطلب
 -جـلَّ وعــال–�هللا  -علیـه الصــالة والسـالم–وفـي المسـألة �عـض مســائل أخـرى مـن إنشــاده الشـعر 

ْعرَ {�قول:   ل هذا الكالم.إلى غیر ذلك من المسائل التي تحتمل مث ]٦٩[�س: }َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ
 هذا خبر ولیس �إنشاء فال دلیل فیه.

ي: أن العبود�ة لیست عبود�ة عبـادة، بـل هـي عبود�ـة رق؛ ألنهـم رأوا أسـمر مـع أبـیض األمر الثان
 شيء، واشتهر بذلك. أومن المدینة  ومشتر�هقالوا: هذا عبد 

اإلشــكال والــذي ُ�مكــن أن یــرد ولــیس فیــه ُمستمســك أن فــي الصــحا�ة مــن اســمه عبــد المطلــب، ولــم 
اب فــي اســمه أنــه المطلــب ولــیس عبــد المطلــب، ولكــن الصــو  -علیــه الصــالة والســالم–ُ�غیــره النبــي 

 و�هذا جزم أكثر الُحفاظ على أن اسمه المطلب، فال دلیل فیه.
 .اولو رأینا التهذیب لو �ان موجودً 

 طالب:.......
، هـذا الـذي فیـه ُحجـة -علیـه الصـالة والسـالم–هذا لو ثبت أن اسمه عبد المطلب وما غیَّره النبـي 

 ولیس عبد المطلب، فال دلیل فیه. ،الُحفاظ أن اسمه المطلبولكن الصواب وجزم �ه أكثر 
ن ألهذا االستثناء عرفنا أنه من اإلجماع، ولـیس مـن تحـر�م التسـمیة؛  "حاشا عبد المطلب"وقوله: 
 هذا االستثناء متعقب ألمر�ن: "حاشا"

 أحدهما: نقل االتفاق.               والثاني: التحر�م.
ـــاق ـــى االتف ـــٌد عل ـــب"نـــي إال �ع ،فهـــو عائ ـــد المطل ـــه، و�ن �ـــان الصـــواب  "حاشـــا عب ـــق علی ـــم ُیتف فل

 والصحیح تحر�مه، ولیس عائًدا على التحر�م فلیس �حالل. 
لــیس فــي �عنــي فــي �ــالم الشــیخ ســلیمان فــي (تیســیر العز�ــز الحمیــد) ســلیمان بــن عبــد هللا �قــول: "

علـــى تحر�مـــه �حـــال عبـــد �عبـــد المطلـــب، و�نمـــا فیـــه أنـــه لـــم ُ�جمـــع  جـــواز التســـمیة كـــالم ابـــن حـــزمٍ 
: -صـلى هللا علیـه وسـلم–ولیس للمخالف حجة إال قـول النبـي  ،الكعبة، والصواب المنع منه �غیره

وهــذا لــیس مــن �ــاب إنشــاء التســمیة بــذلك، و�نمــا هــو مــن �ــاب اإلخبــار  ،»أنــا ابــن عبــد المطلــب«
ي أحادیــث صــحیحة فــ -علیــه الصــالة والســالم–ورد علــى لســانه فقــد �االســم الــذي ُعــِرف �ــه، و�ال 

تســمیة عبــد منــاف، إًذا �جــوز عبــد منــاف، بنــو هاشــم و�نــو عبــد منــاف شــيٌء واحــد فــي الجاهلیــة 
ط واإلسالم، بنو عبد مناف، إًذا �جوز؟ ما �جوز، �عني مجرد ورود االسم على اللسان لإلخبار فقـ

 هذا ما ُیبیحه.
لسان �عـض الكفـرة �قولهـا اإلنسـان  و�ما �قول أهل العلم: ناقل الكفر لیس �كافر، وفي القرآن على

َأَنـا َر�ُُّكـُم {تقـول:  أن مـا �جـوز ]٢٤[النازعـات:} َأَنـا َر�ُُّكـُم اَألْعَلـى{ على أنه نقل فـي قـول فرعـون:
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شــيء، ناقــل الكفــر  هُتنشــئها مــن نفســك، لكــن تنقلهــا مــا فیــ أن ؟ ال �جــوز]٢٤[النازعــات: }اَألْعَلــى
 لیس �كافر.

 طالب:........
 قال ابن حزم ذلك. ،عبد الوهاب ما هو ابن

 طالب:........
 ابن حزم."حاشا عبد المطلب" في المتن 

 طالب:........
 هذا المتن.

 طالب:........
 َمن الذي قاله؟ 
 طالب:.........

 ال: ابن حزم الذي قاله، صاحب الكتاب ماذا �قول؟ قال ابن حزٍم: �ذا �ذا حاشا عبد المطلب.
 حسن هللا إلیك.طالب: عندي �التهذیب أ

 ماذا �قول؟
ــن هاشــم  ــب ب ــد المطل ــن عب ــن الحــارث ب ــة ب ــن ر�یع ــب ب ــد المطل ــب اســمه عب ــد المطل ــال: عب "ق

 –سـلمصلى هللا علیـه و –، روى عن النبي وأمه أم الحكم بنت الز�یر بن عبد المطلب الهاشمي،
 وعن علي".

 �عني أمه أخت ضباعة بنت الز�یر، نعم.
ث بـن الحـار  �محمد بـن عبـد هللا ،بن الحارث بن نوفل بن عبد هللا وعنه ابنه عبد هللا وعبد هللا"

لیه عصلى هللا -في ذلك �له قال ابن عبد البر: �ان على عهد رسول هللا  بن نوفل على خالفٍ 
 ،نـةسـكن المدی ،اسـمه فیمـا علمـت -صـلى هللا علیـه وسـلم–رسول هللا  غیرولم �ُ  رجًال، -وسلم

 .سنة اثنتین وستینبن معاو�ة ومات في إمرة یز�د  ،عمر الشام في خالفةانتقل إلى ثم 
 قلت: قال العسكري: هو المطلب بن ر�یعة".

 .المطلب �عني ال عبد المطلب
 ."هكذا �قول أهل البیت وأصحاب الحدیث �ختلفون"

ومـــن غیــــر أهـــل البیــــت قومـــه وعشــــیرته، وأئمـــة الحــــدیث النقلـــة، هكــــذا �قولـــون: المطلــــب ال عبــــد 
 لناس سواهم �عني �ان أهله وعشیرته ما �عرفون أنه المطلب، وأئمة الحدیث الـذینالمطلب، ومن ا

 .الروا�ة من طر�قه �قولون: المطلبیتداولون 
 ،یعةالمطلب بن ر� :قولمن � "�قول: هكذا �قول أهل البیت، وأصحاب الحدیث �ختلفون، فمنهم

 .عبد المطلب :ومنهم من �قول
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 .المطلب :قالو�ُ  ،مطلبوقال أبو القاسم البغوي: عبد ال
 واحد وستین".وقال أبو القاسم الطبراني: الصواب المطلب، وذ�ر أنه توفي سنة 

 خالص.
 طالب:........

 أحیاًنا �قولون: في ابن عساكر عسكري، مثل ما �قولون �ابن قتیبة ُقتبي.
 طالب:........

 أنا ما أدري �عد. ،ي �ظهرذهذا ال
ُه ُشـَرَكاء َجَعـَال َلـ َفَلمَّا آَتاُهَما َصاِلًحا{ �عني" في اآل�ة قال -مارضي هللا عنه– وعن ابن عباسٍ "

ــ ]١٩٠[األعــراف: }ِفیَمــا آَتاُهَمــا ــاها" "لمــا تغشَّ ء ونــتج عنــه ى حــوا�عنــي علــى الروا�ــة أن آدم تغشَّ
 الحمل.

نـي �ع" ةآدم حملت، فأتاهما إبلیس، فقال: إني صـاحبكما الـذي أخرجتكمـا مـن الجنـ اهالما تغشَّ "
 ترهیب هذا؟ أم أسلوب ترغیب 
 طالب:.......

 من الجنة؟ أخرجتكم من�قول: أنا  اي ُ�طیق شخًص ذین العقل الأ
 طالب:.......

 من الجنة ُتطیعونه؟! أخرجتكمطیب أنا 
 طالب:.......
 ُتطیعــه؟! ال ،لــك ال ُ�طیعــه عاقــل وهــو �قــول: أنــا الــذي طلعــتكم مــن الجنــة، أنــا عــدومــا ُ�طیعونــه، 

 شك أن اللفظ ُمنكر.
 قرنـي ألجعلـن لـه طیعنـي أوفقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكمـا مـن الجنـة لتُ  ،فأتاهما إبلیس "

 األیل الوعل، ماذا �قول الشاعر؟ "أیل
 َكَنـــــــــاِطٍح َصــــــــــخَرًة َیْومـــــــــًا لیوهنهــــــــــا

 
 َفَلـــــــــْم َ�ِضـــــــــْرها َوأْوَهـــــــــى َقْرَنـــــــــُه الَوِعـــــــــلُ  

 
 طالب:.......

 تستطیع، لكن أنت عدو، ما أنت بناصح.تخیل أنك 
 طالب:.......

 ها أحٌد ممن ُ�عتد بهم من أهل الصحاح.أصل القصة �اطلة، ولم یروِ 
ــه قرنــي أو" ــن ل ــك فیشــقه ألجعل ــل فیخــرج مــن �طن ــن أی ــن وألفعل یاه ع ،وألفعل ــد �خوفهمــا، ســمِّ ب

 إلبلیس. ،فُیر�د أن �جعاله عبًدا له ،ألن اسمه الحارث ؛"الحارث
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ًتـا، ، فخـرج مییا أن ُ�طیعاه، فخرج میًتا، ثم حملت فأتاهما فقـال مثـل قولـه، فأبیـا أن ُ�طیعـاهفأب"
 خشیا أن �موت �سا�قیه. "ثم حملت فأتاهما فذ�ر لهما فأدر�هما حب الولد

] ١٩٠عـراف:[األ ُهَمـا}{َجَعال َلُه ُشـَرَكاَء ِفیَمـا آَتا: -عزَّ وجلَّ –فذلك قوله  ،فسمیاه عبد الحارث"
 ".اه ابن أبي حاتمرو 

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 نسي في القصة األولى ما هو بذي.

 طالب:.......
أو مــات علیــه  ،ال ال، �عــد أن تــاب هللا علیــه، ُذِكــرت تو�تــه مــن الشــرك، هــل تــاب مــن هــذا الشــرك

 آدم؟
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 من الشرك؟ أعظم من أكل الشجرة.
 .....طالب:...

 من أ�ش من الشرك أو من أكل الشجرة؟ 
 طالب:........

ال أكل الشجرة، ما ُذِكرت القصة في القرآن وال ُأشیر إلیها، وال في حدیٍث صحیح في الصـحیحین و 
 غیرهما.

 طالب:........
المقصود أن القصـة لیسـت �صـحیحة ولـو �انـت صـحیحة لـُذِكرت فـي الصـحاح، وألشـیر إلیهـا فـي 

، أو لـم یتو�ـا ،قصـة إخراجـه مـن الجنـة، وال �خلـو إمـا أن �كونـا تا�ـا مـن هـذا الشـركفي القرآن �ما 
م إن �انا تا�ا فیجب أن ُتذ�ر التو�ة أظهر من الذنب، �كون ذ�ـر التو�ـة أظهـر مـن الـذنب، و�ن لـف

 ! ال ال.؟والناس �أتونه �ستشفعون یوم القیامة وهو مشرك معقول ،یتو�ا فنقول: آدم ُمشرك
 ......طالب:..

وفــي شــيء �ثیــر  ،وهــي موجــودة فــي �تــب التفســیر، وفــي �تــب أســباب النــزول ،هــذه تناقلهــا األئمــة
�عني، �ونهم یتساهلون في مثل هذه األمور �عنـي فیمـا یتعلـق �التفاسـیر والمغـازي والفضـائل و�ـذا 

سـلف یذ�رها �إسنادها، في عصر الروا�ة فـي المتقـدمین فـي  ،یتسامحون، لكن ما �قررون صحتها
وقـد تثبـت عـن صـحابي، و�كـون هـذا  ،لكن �سنده، فیأتي من یتلقـف ،هذه األمة یذ�رون �ل شيء
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�عنــي الصــحا�ة الــذین �أخــذون عــن أهــل  ،الصــحابي تلقاهــا عــن أهــل الكتــاب، وهــذا �ثیــر موجــود
 وموجودة عنهم �األسانید الثابتة عنهم، لكنها ال تثبت حقیقًة. ،الكتاب

 طالب:........
 .لو نقل ،ال

 طالب:........
 ونقل.

 طالب:........
 هو االختالف في وقفه ورفعه معروف عند أهل العلم موقوف موجود. ،ال

ه هـذ ،على �ل حال رواه ابن أبي حاتم، ما قال: رواه البخاري وال مسلم وال أحد ممن یلتزم الصحة
 مسألة.

ا.؛ ولهذا أمااألمر الثاني: أنها قد �صح سندها و�كون متنها ُمنكرً   ثلة �ثیرة جد�
 �سـتروح إلـى ثبـوت -رحمـة هللا علیـه–الشـیخ " وله �سنٍد صحیٍح عن قتـادة"وعلى �ل حال �قول: 

 هذه القصة، هو لیس �المعصوم.
  قصة الغرانیق قصة �اطلة.

 طالب:.......
ي دســها الشــیطان أهــل العلــم، لكــن قصــة الغرانیــق التــ ابــن �ثیــر قالهــا، وقالهــا جمــع مــن ،موضــوعة

ابـن حجـر �قـول:  -علیه الصـالة والسـالم–دسها الشیطان على لسان الرسول  ،ة سورة النجمفي آ�
فهــي مــن قبیــل الحســن، الشــیخ محمــد فــي الســیرة یثبتهــا مــع  ،ُطرقهــا �ثیــرة تــدل علــى أن لهــا أصــًال 

وجــد أنهــا �اطلــة �اتفــاق الُحفــاظ، �ــالنظر إلــى الســند فقــط، �عنــي النظــر إلــى الســند نظــر مجــرَّد قــد تُ 
فیسـتروح �عضـهم إلـى ثبوتهـا، لكـن إذا �انـت فـي أصـل  ،قصص ُطـرق ُیلملـم �عضـها إلـى �عـضلل

ین  .رحم هللا الشیخ هو لیس �المعصوم ،فیما ُیناقض التوحید، فالمسألة �بیرة ،في الشرك ،الدِّ
 طالب:........

 وهي �اطلة، استنكروها، قالوا: صحیحة؟ ،سبعة من التا�عین
 طالب:.......

فــي عصـر الروا�ـة مــا یلـزم التعقیــب �صـحیح و�اطـل، ُیــذ�ر الخبـر �ســنده،  -�ــا أخـي-م مـا یلـز  ،ال
 هذه طر�قتهم.          ،والُمتلقي ُ�میز

�عنـي الشـرك فـي  "ولـم �كـن فـي عبادتـه ،وله �سنٍد صـحیٍح عـن قتـادة قـال: شـر�اء فـي طاعتـه"
علیــه الصــالة –بــي الطاعــة غیــر الشــرك فــي العبــادة، و�ن �ــان فــي حــدیث عــدي بــن حــاتم أن الن

 ]٣١[التو�ــة: }اتََّخــُذوا َأْحَبــاَرُهْم َوُرْهَبــاَنُهْم َأْرَ�اً�ــا ِمــْن ُدوِن للااَِّ {: -جــلَّ وعــال–فــي قولــه  -والســالم
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قـال:  »ألیسوا �حرمون الحـالل وتطیعـونهم، وُ�حلـون الحـرام فتطیعـوهم؟«قال: ما عبدناهم، قال: 
 بین الطاعة والعبادة.   اك فرقً وال شك أن هنا ،»فتلك عبادتهم«بلى، قال: 

یِن َمــا َلــْم َ�ــْأَذْن ِ�ــِه للااَُّ { لنــا بهــذا علــى ولــو ق ]٢١لشــورى:[ا }َأْم َلُهــْم ُشــَرَكاُء َشــَرُعوا َلُهــْم ِمــَن الــدِّ
ظـــاهره لقلنـــا: إن �ـــل حكـــم �غیـــر مـــا أنـــزل هللا شـــرك وُ�فـــر وخـــالص وانتهـــى اإلشـــكال، والعلمـــاء 

لون   ر دون �فر.منهم ابن عباس: �ف ،ُ�فصِّ
�ــان ممــن ُ�طــاع مــن والة األمــر أو مــن اآل�ــاء أو مــن لــه علیــه  فكــون اإلنســان ُ�طیــع آخــر ســواء

جـلَّ –ُسلطة �ونه ُ�طیعه فـي معصـیة هللا فیـه نـوع شـرك؛ ألنـه تقـد�م لطاعـة فـالن علـى طاعـة هللا 
 لكن هل �صل إلى حد الكفر والشرك؟  ،-وعال

 . "ي عبادتهشر�اء في طاعته ولم �كن فولذا قال: "
 طالب:.......

 وال �ستحل ذلك، �عني في قصة آدم؟ ،قد ُ�طیعه في التسمیة فقط
 طالب:.......

 ال ما یلزم أنهم یرون الِحل هذا أ�ًضا قلنا بثبوته.
 طالب:.........

 .كفر أكبر بال شك
 طالب:........

 لى من؟ إعبدُه الضمیر �عود 
 طالب:.......

وأراد أن �ســتخفي عــن النــاس  ،شــيء أوحســین  أوعلــي  ؛�عبــد فــالن طیــب إال مــن أراد أن ُ�ســمي
 هذا بینه و�ین ر�ه، و�ال فاألصل أن عبده عبد هللا.

 �عدلون عن االسم الصر�ح إلى الضمیر؟  جعلهملكن ما الذي 
 طالب: ...

 أنت جاوب عن هذا.
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:........

 تراهم ُ�سمون عبده.
 طالب:........    

قـال: أشـفقا أال  ]١٩٠[األعـراف: {َلـِئْن آَتْیَتَنـا َصـاِلحًا}وله �سنٍد صحیٍح عن مجاهٍد فـي قولـه: "
 �عني الصالحیة صالحیة البدن. "�كون إنساًنا



 
 

 

 
 
 

١
١ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١١ 

قصة عند من توا�ع ال ،هذا �ل بناًء على مر�َّب على القصة "أال �كون إنساًنا"�عني خافا  "أشفقا"
 و�ذا قلنا ببطالنها انتهى �ل شيء.    ثبوتها تأتي مثل هذه األشیاء،

 وغیرهما. ،وسعید بن المسیب ،الحسن البصري " وذ�ر معناه عن الحسن وسعید وغیرهما"قال: 
وابن أبي حاتم، ورواه عن الحسن الطبري مع أنه مروي  ،رواه عن سعید بن جبیر الطبري بتار�خه

ـــا{عـــن الحســـن �أســـانید صـــحیحة أن المقصـــود فـــي اآل�ـــة   }ء ُشـــَرَكاآَتاُهَمـــا َصـــاِلًحا َجَعـــَال َلـــهُ  َفَلمَّ
�عینـه، �عنـي  اولـیس شخًصـ ،جنس اإلنسان، وأن هذا موجـود فـي جـنس اإلنسـان ]١٩٠[األعراف:

جــنس بنــي آدم الــذي ُخِلــق مــن نفــٍس واحــدة، وُخلــق منهــا زوجهــا هــذا الجــنس  ،موجــود فــي الجــنس
ل بــ ر الشــرك مــا یلــزم أن �ســجد لــه وال...ا أشــرك، ومظــاهفیــه مــن ُ�شــرك إذا أوتــي ولــًدا ســو�� ُیوجــد 

 فـي الطاعـة؛ ولـذا قـال فـي آخـر افیكـون شـر�ً  ،-جـلَّ وعـال–ُ�قدم طاعة هذا الولـد علـى طاعـة هللا 
ُ َعمَّا ُ�ْشِرُ�ونَ { :اآل�ة  ألن المراد الجنس. ؛]١٩٠[األعراف: }َفَتَعاَلى للااَّ

ــا ُ�ْشــِرُ�ونَ { ُ َعمَّ الى هللا عمــا ُ�شــر�ان، لــو أراد آدم وحــواء قــال: فتعــ ]١٩٠[األعــراف: }َفَتَعــاَلى للااَّ
 ثنى.

ألن المنظــور إلیــه جــنس  ]٩[الحجــرات: }َوِ�ْن َطاِئَفَتــاِن ِمــَن اْلُمــْؤِمِنیَن اْقَتَتُلــوا{وفــي آ�ــة الحجــرات 
ر �لهـا تجعـل مـا قـال: اقتتلتـا، فهـذه األمـو  ]٩[الحجـرات: }اْقَتَتُلـوا{الطائفة ما هو �فـرد مـن أفرادهـا 

�عنـي، وجـود ُمحقـق فـي  ،المقصود فـي اآل�ـة ال شـخص �عینـه، و�نمـا وجـوده وجـود فـي الجـنسأن 
 والدالئل على ذلك �ثیرة من وجود ما تدل علیه اآل�ة. ،الجنس، وال ُ�قصد �ه شخٌص �عینه

قــد یــذهب إلــى ســحرة، قــد یــذهب إلــى �هنــة، قــد  ،وتجــد حــب الولــد یــدعوه إلــى أمــور ،إنســان ُ�شــفق
مـن أجــل المحافظــة علــى حیـاة هــذا الولــد، وتجــد التعلیقـات والتمــائم �لــه مــن  ؛�ــذایـذهب إلــى �ــذا و 

 أجــل هــذا الولــد الــذي ُرزقــه قــد �كــون �عــد عنــاٍء طو�ــل، قــد �كــون �عــد ِ�بــر، قــد �كــون �عــد اســتمرار
�عــد أســفار، ثــم �عــد ذلــك إذا مــرض أشــفق علیــه شــفقة قــد تــودي �ــه إلــى  ،عالجــات ســنین طو�لــة

  .مًال �ا اوتعلقوا بهم تعلقً  ،یه، وراحوا للسحرة، وراحوا لكذا، وراحوا لألطباءالشرك، وتؤدي �ه إل
أي مرض من  أووواقع الناس الیوم �عد أن ضعف الیقین عندهم تجد مجرد ما ُ�صاب الولد بنزلة 

الطبیب الطبیـب، قـد تكـون  :األمراض، وُ�شفق علیه أمه أو أبوه تجدهم في منتصف اللیل �فزعون 
�ســبب  ؛اصــرف عنــه �ــل شــيء، لكــن �غیــب هــذا عــنهم ،�ــا رب ،�ــا ربِّ  ،زول اإللهــيفــي وقــت النــ

قــد�م �ســبب هــذا الولــد، وت -جــلَّ وعــال–ز�ــادة الشــفقة علــى الولــد، إضــافًة إلــى ارتكــاب مــا حــرَّم هللا 
 .-جلَّ وعال-طاعته، والشفقة علیه على طاعة هللا 

 طالب:.......        
ُ َعمَّا ُ�ْشِرُ�ونَ {اآل�ة وآخرها؟  نعم، لكن هناك ارتباط بین صدر هذه  ]١٩٠األعراف:[ }َفَتَعاَلى للااَّ

ل تنفي �ل ما قالوا؛ ألنه ال �خلو إما أن �كون أشرك وتاب من الشرك، طیـب مـا ُذِكـرت التو�ـة مثـ
 األمر أعظم؛ ألنه مات على شر�ه. ،تو�ته من أكل الشجرة، ما تاب
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 طالب:........
خلقـــك هللا بیـــده، وأســـكنك جنتـــه، وأســـجد لـــك  ،قیـــل لـــه: أنـــت آدم أبـــو البشـــرأبـــًدا مـــا قـــال إال لمـــا 

 مالئكته، ما ذ�ر إال األكل من الشجرة، ولو أشرك هذا الشرك �ان أعظم من األكل من الشجرة.
 طالب:........

 الشرك أعظم. ،أشد
  "فیه مسائل:: -رحمه هللا تعالى–�قول 

ا اسـتثناه لمـ بدون استثناء، ومن استثنى عبـد المطلـب فإنمـا" األولى: تحر�م �ل اسٍم ُمعبٍد لغیر هللا
ذا مـن وعرفنا أن هـ ،»أنا النبي ال �ذب، أنا ابن عبد المطلب« -علیه الصالة والسالم–جاء عنه 

اس، �اب اإلخبار ال من �اب اإلنشاء، والتغییر إنما �كون لالسـم المتـداول الـذي ُیـدعى �ـه بـین النـ
 اسمه معه. ف أما من مات انتهى وانتهى

 قد تقدم."الثانیة: تفسیر اآل�ة" 
رك في مجرد تسمیٍة لم ُتقصد حقیقتها"   لقصة.وهذا بناًء على ثبوت ا"الثالثة: أن هذا الشِّ

 �ة.ى �ونها سو بل من أعظم النِّعم ُینظر إل"الرا�عة: أن هبة هللا للرجل البنت السو�ة من النِّعم" 
 طالب:........
 سو�ة خلقتها.

 ........طالب:
�ة في الخلقة نعم؛ ولذلك �انت عائشة ال تسأل عن ذ�ر وال أنثى أ��ا �ان، لكـن المقصـود أنهـا سـو 

 صالحة ما فیها نقص، ما فیها عیب، ما فیها عاهة.
 طالب:.......

ولـى لیكون ذ�ر الولد من �اب أولى، الشیخ نظر إلـى األدنـى فتسـتنبط منـه أن الولـد الـذَّكر أ ؛نعم 
 .و�ال في حقیقة األمر �م من بنٍت تعدل العشرات من األوالد، نعم ،أشد في عند الناسأو  ،منها

 طالب:.......
 هذا �الم ابن �ثیر، وهذا تفسیره المعروف.

 طالب:.......
 نعم.    

قتـادة  �عنـي فـي �ـالم"الخامسة: ذ�ر السلف الفرق بین الشرك في الطاعة، والشرك في العبادة" 
لتخلــیص األبــو�ن مــن شــرك  ؛وهــذا بنــاًء علــى القصــة لــم �كــن فــي عبادتــه""شــر�اء فــي طاعتــه و 

اك ن القصة غیر ثابتة ما احتجنا إلى هـذا مـع أن هنـعني مر�وط �القصة، لكن لو قلنا: إالعبادة، �
 فرًقا بین شرك الطاعة وشرك العبادة.

 طالب:........
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ذا هــ -جـلَّ وعـال–ماثلـة لعبود�ـة هللا �هللا �حتـاج إلـى تفصـیل، �أنـه یـزعم أن العبود�ــة عبود�ة....م
 شرٌك أكبر.

 ما الفروق بین شرك الطاعة وشرك العبادة؟ ،طالب: أحسن هللا إلیكم
 تطوف. ،شرك الطاعة یتمثل في األمر والنهي، وشرك العبادة یتمثل في األفعال تسجد

 �عني ال �جوز أن �كون إال هلل؟ ..طالب: �عني شرك العبادة لیس له
 جلَّ وعال.

 طالب: فقط العبادة، الطاعة ممكن تكون هلل ولغیره؟
 نعم.

 طالب:.......
حمِن وعبـادُة الـر فرق بین طاعة هللا، وطاعة المخلوق، طاعة هللا ال تكون عبادة إال مع " هنعم؛ ألن

 ".غا�ُة حبِِّه مع ُذلِّ عاِبِدهِ 
لمخلـوق هـل هـذا شـرك طاعـة، �عنـي �ونـه ُ�طیـع ا -أحسـن هللا إلیـك–طالب: لكن �یف ُ�سـمى 

 شرك؟ 
 فیما ال ُ�طاع فیه إال هللا؟

 طالب: نعم.
 في التشر�ع شرك بال شك.

 ین راح السؤال؟أواحد �سأل  هناككان 
 هذا �أتي �قول: هل التسمیة �التعبید لغیر هللا شرك أكبر أو أصغر مع التفصیل؟

 ي غیـره عبـدفیما ُ�قال ف - وعالجلَّ –مثل ما قلنا: أنه إذا اعتقد أنه عبٌد لفالن مساو�ة لعبود�ة هللا 
جـرد م�ـان و�ال إذا  -نسـأل هللا العافیـة–هللا وعبد الرحمن إذا رأى التسو�ة في هذا فهذا شرك أكبر 

 مرور إجراء على اللسان فهو شرٌك أصغر �الحلف �غیر هللا.
    

    
  


